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Врз основа на членот 48 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.00/2019), министерот за транспорт и врски донесе 

 

ПРАВИЛНИК ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ГРАДБИТЕ 

1. Општи одредби 

Член 1 

Со овој правилник се уредува класификацијата на видовите на градбите, според нивните намени, 
големина и капацитет, функционални и структурални карактеристика и начин на употреба, во 
врска со разликите помеѓу видовите сврзани со начинот на проектирање, градење и употреба, како 
и категоризацијата на сите видови на градби согласно нивата класа на намени, значење и ниво на 
сложеност.  

2. Класи и категории на градбите 

 Член 2  

(1) Со класификацијата на градбите се уредуваат имињата и називите на сите видови на 
градби, класата на намени, категоријата според значењето и според степенот на сложеност, 
за секој вид на градба и тоа: 

1. Класата на намени на која секој поединечен вид на градби и припаѓа според системот на 
класи на намени уреден согласно Законот за урбанистичко планирање; 

2. Категоријата на која секој поединечен вид на градба и припаѓа според нејзиното значење, 
односно дали градбата е од државно или од локално значење; 

3. Категоријата на сложеност на која секој поединечен вид на градба и припаѓа, односно дали 
градбата е од повисок или од понизок степен на сложеност, согласно на ризиците врзани за 
изградбата и употребата на градбите. 

(2) Одредувањето на класата на намени на секој поединечен вид на градба служи за 
усогласување на постапките за издавањето на акти за градење од Законот за градење, со 
класите на намени што во урбанистичките планови се уредени за конкретните градби 
согласно Правилникот за урбанистичко планирање. 

(3)  Одредувањето на категоријата на секој вид на градба според нејзиното значење, односно 
дали конкретната градба им припаѓа на градбите од државно значење или на градбите од 
локално значење, служи за утврдување на надлежноста, односно за прецизно утврдување 
на органите што се надлежни за спроведување на постапките за издавање на акти за 
градење и за другите постапки уредени со Законот за градење. 

(4) Одредувањето на категоријата на сложеност на секој вид наградба, односно дали градбата 
и припаѓа на категоријата со понизок степен на сложеност или на категоријата со повисок 
степен на сложеност, служи за одредување на видот на овластување што треба да го 
поседуваат инженерите од архитектонската, градежната, машинската и електротехничката 
струка за да ги вршат стручните работи од изградбата на градбите согласно Законот за 
градење. Категоријата на сложеност на градбите служи и за одредување на задолжителната 
содржина на проектната документација неопходна за нивното градење. 

Член 3 
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(1) Градби, односно градежни објекти, во смисла на овој Правилник, се сите физички и 
предметни нешта што настанале со изградба и се поврзани со земјиштето на коешто се 
изградени како недвижност, а претставуваат целисходен состав на поврзани 
архитектонски, градежни и технички елементи, градежни производи, инсталации, 
постројки и опрема, со кои се остварува намената на градбата и се задоволуваат основните 
барања за градбата. 

(2) Градбите, во смисла на овој Правилник, се делат на: 
1. Градби од високоградбата, односно згради, и 
2. Градби од нискоградбата, односно инфраструктури. 

(3) Зграда е градба со кров и надворешни ѕидови, што е изградена како самостојна употребна 
целина која дава заштита од временските и други надворешни влијанија, а е наменета за 
домување, престој, работа и вршење на дејности и активности на човекот, како и за 
одгледување и чување на животни, билки, стока, опрема и производи за сите видови на 
производни и општествени дејности и активности. 

(4) За згради се сметаат и градби што имаат кров, но немаат ѕидови (еден или повеќе, односно 
полуотворени и отворени), како и градби што се делумно или сосем под површината на 
земјата, а служат за намените од ставот (3) на овој член. 

(5) За инфраструктури се сметаат градби од нискоградбата односно сите други градби што не 
се згради, што се под и над површината на земјата и се наменети за системи за сообраќај, 
транспорт, водоснабдување и канализација, електроенергетски и други енергетски системи 
и водови, телекомуникациски системи, екстрактивни индустрии и други примарни 
индустрии и дејности. 
 

3. Начин на означување на класи и категории 
  

Член 4 
 

(1) Одредувањето на намената на градбата се врши согласно системот на класи на намени 
што е пропишан во Правилникот за урбанистичко планирање. 

(2) Групата на класи на намени на коишто им припаѓа градбата се означува со голема буква 
од кирилското писмо, класата на намени се означува со голема буква од кирилското 
писмо и со арапска цифра, а поединечната намена се означува со голема буква од 
кирилското писмо (за групата на класи на намени), со арапска цифра (за класата на 
намени) и со уште една арапска цифра (за поединечната намена). 

(3) Системот на класи на намени е составен од шест групи на класи на намени и тоа:  
1. А - Домување;  
2. Б - Комерцијални и деловни намени;  
3. В - Јавни институции;  
4. Г - Производство, дистрибуција и сервиси;  
5. Д - Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори и  
6. Е - Инфраструктура. 
 

Член 5 
 

(1) Градбите од различни категории според нивното значење, односно дали конкретната 
градба им припаѓа на градбите од државно значење или на градбите од локално значење, се 
означуваат на следниов начин: 

1. Градбите од државно значење се означуваат со ДЗ, и 
2. Градбите од локално значење се означуваат со ЛЗ. 
(2) Градбите од различни категории според степенот на сложеност, односно дали градбата и 

припаѓа на категоријата со понизок степен на сложеност или на категоријата со повисок 
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степен на сложеност, се означуваат како и овластувањата односно лиценците што 
физичките и правните лица што согласно законот мораат да ги имаат за да ги вршат 
стручните работи на нивната изградба, и тоа на следниот начин: 

1. Градбите од повисок степен на сложеност се означуваат со категоријата А, 
2. Градбите од понизок степен на сложеност се означуваат со категоријата Б. 
 

4. Градби што се состојат од делови кои припаѓаат на различни класи категории 

Член 6 

(1)  За одредувањето на намената на сложените градби или комплекси што се состојат од 
повеќе градби од различни намени, се ползува принципот на утврдувањето на 
процентуално најзастапената намена за целиот комплекс или сложена градба. 

(2)  За градбите што се составен дел на комплекси или сложени градби се одредува нивната 
посебна намена и се утврдува нејзината процентуална застапеност во комплексот. 

(3)  За одредување на категоријата на значење на комплексите или сложените градби се 
користи принципот на поширокото значење, односно целиот комплекс и припаѓа на 
категоријата од државно значење, доколку во него има една градба од државно значење. 

(4)  За градби што се состојат од повеќе градби или делови од градби што им припаѓаат на 
различни категории според степенот на сложеност, кога се одредува категоријата за 
градбата во целина односно за комплексот во целина, таа и припаѓа на категоријата на 
градби од повисокиот степен на сложеност, но при поединечна постапка се утврдува 
категоријата на сложеност на секоја градба поединечно. 

(5)  За градби што се состојат и од згради и од инфраструктурни системи и водови, на секоја 
градба, односно дел од градба се одредува посебната категорија. 

5. Класификација и категоризација на градбите 

Член 7 

Класите и категориите на градби, во смисла на овој Правилник, се прикажани во следната 
табела: 
 

 
I. ГРАДБИ ОД ВИСОКОГРАДБАТА: ЗГРАДИ / СУПРАСТРУКТУРИ 

 
ЗГРАДИ ЗА ДОМУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА ЛУЃЕ 
 

1. Градби за домување 
  
1.1. Куќи со една станбена единица 

1.1.1. Семејни куќи со двор 
1.1.2. Семејни куќи со споен ѕид на меѓа – двокуќи 
1.1.3. Семејни куќи во низа, со споени ѕидови на меѓа од двете страни 
1.1.4. Семејни куќи со атриуми со повеќе споени ѕидови на меѓа 
1.1.5. Сложени градби со семејни куќи со посебни влезови 
1.1.6. Сложени терасести градби со семејни куќи со посебни влезови 
1.1.7. Вили и резиденции 
1.1.8. Семејни куќи за повремен боравок – викенд куќи 
1.1.9. Планински или ловечки куќи 
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1.1.10. Куќи во состав на селски стопански двор 
1.1.11. Куќи за потребите на селскиот туризам 

 
1.2. Куќи со најмногу 4 станбени единици 

1.2.1. Повеќесемејни куќи со двор 
1.2.2. Повеќесемејни куќи со споен ѕид – двокуќи 
1.2.3. Повеќесемејни куќи во низа 
1.2.4. Куќи во состав на селски стопански двор 
1.2.5. Куќи за потребите на селскиот туризам 

 
1.3. Згради за домување до 10 станбени единици 

1.3.1. Слободностоечки згради со двор  
1.3.2. Згради за домување со споен ѕид  
1.3.3. Згради за домување во низа  
1.3.4. Сложени терасести згради  

 
1.4. Големи згради за домување со повеќе од 10 станбени единици, до П+4 ката 

1.4.1. Големи слободностоечки згради за домување со еден влез 
1.4.2. Големи слободностоечки згради за домување со повеќе влезови 
1.4.3. Станбени кули 
1.4.4. Периметрални станбени згради со внатрешен двор 
1.4.5. Големи станбени згради со сложена павиљонска основа 
1.4.6. Големи станбени згради во состав на сложени градби со мешани намени 

 
1.5. Големи згради за домување со повеќе од 10 станбени единици, над П+4 ката 

1.5.1. Големи слободностоечки згради за домување со еден влез 
1.5.2. Големи слободностоечки згради за домување со повеќе влезови 
1.5.3. Станбени кули 
1.5.4. Периметрални станбени згради со внатрешен двор 
1.5.5. Големи станбени згради со сложена павиљонска основа 
1.5.6. Големи станбени згради во состав на сложени градби со мешани намени 

 
1.6. Станбени комплекси 

1.6.1. Станбени комплекси со семејни куќи со една станбена единица 
1.6.2. Станбени комплекси со семејни куќи до 4 станбени единици 
1.6.3. Станбени комплекси со згради до 10 станбени единици 
1.6.4. Станбени комплекси со згради со повеќе од 10 станбени единици до П + 4 ката 
1.6.5. Станбени комплекси со згради над П + 4 ката 
1.6.6. Станбени комплекси со големи и сложени згради за домување со мешани 

намени 
 

2. Градби за заедничко домување 
 
2.1. Згради за престој на ученици 
2.2. Згради за престој на студенти – студентски домови 
2.3. Згради за престој на пензионери 
2.4. Згради за престој на стари и немоќни луѓе 
2.5. Згради за престој на работници 
2.6. Згради за деца без родители 
2.7. Згради за преноќување и исхрана на бездомници 
2.8. Згради за престој на избеглици 
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2.9. Згради за престој на самци 
2.10. Згради за престој на верски заедници – манастири и сл. 

 
3. Градби за времено сместување  

 
3.1. Хотели 

3.1.1. Хотели  
3.1.2. Хотели во состав на аеродромски комплекси 
3.1.3. Хотели во состав на трговски комплекси 
3.1.4. Хотелски комплекси 

 
3.2. Мотели 
3.3. Хостели 
3.4. Пансиони 
3.5. Згради за времено сместување со апартмани и студија 
3.6. Планинарски домови 
3.7. Ловни домови 
3.8. Кампови со бунгалови 
3.9. Спортски кампови 
3.10. Детски и младински кампови 

 
4. Специјални градби за престој на луѓе во посебен режим 

  
4.1. Згради за сместување на војска 

4.1.1. Згради за редовен престој на војска 
4.1.2. Згради за престој на резервен состав на војска 
4.1.3. Згради за престој со посебен режим: караули и стражарски единици 
4.1.4. Касарнски комплекси 

 
4.2. Затвори 

4.2.1. Притворни затвори 
4.2.2. Казненопоправни центри 
4.2.3. Затвори 
4.2.4. Затвори со посебно обезбедување 

 
4.3. Згради за сместување на полиција 

4.3.1. Полициски станици 
4.3.2. Згради за специјални полициски единици 

 
4.4. Противпожарни станици 

 
ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ 
 

5. Угостителски згради 
 
5.1. Ресторани 
5.2. Кантини 
5.3. Кафеани 
5.4. Барови 
5.5. Ноќни клубови 
5.6. Дискотеки 
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5.7. Казина 
5.8. Бифеи 
5.9. Слаткарници 
5.10. Кебачилници, сендвичари и други мали единици за храна 

 
6. Деловни згради 

 
6.1. Деловни згради со канцеларии и управни корпорациски згради 

 
6.2. Администрации со шалтерски сали 

6.2.1. Банки во згради  
6.2.2. Пошти 
6.2.3. Осигурителни компании во згради  

 
6.3. Деловни згради со сали за собири 

6.3.1. Конференциски згради 
6.3.2. Конференциски и конгресни центри 
6.3.3. Деловно-коференциски комплекси 

 
6.4. Згради на органите на државната власт 

6.4.1. Министерства 
6.4.2. Агенции, управи, дирекции, регулаторни тела 
6.4.3. Администрации со шалтер сали: здравствени, пензиски и други фондови 
6.4.4. Владини управни комплекси 

 
6.5. Згради на органите на локалната самоуправа 
 
6.6. Згради на судската власт со сали за повеќе луѓе 

6.6.1. Мали судови до 3 сали 
6.6.2. Средно големи судови до 6 сали  
6.6.3. Големи судови над 6 сали  

 
6.7. Парламентарни згради 

 
6.8. Згради на дипломатски претставништва и меѓународни организации 

6.8.1. Згради на дипломатски претставништва  
6.8.2. Згради на меѓународни организации  
6.8.3. Екстериторијални згради со двор 
6.8.4. Амбасадски комплекси 

 
7. Згради за трговија  

  
7.1. Мали објекти за трговија  
7.2. Трговски згради и стоковни куќи  
7.3. Големи специјализирани салони (автомобили, мебел и сл)  
7.4. Супермаркети за храна и домашни потреби  
7.5. Отворени трговски центри од една сложена градба или комплекс од повеќе градби 
7.6. Затворени трговски центри во една сложена градба 
7.7. Саемски комплекси 
7.8. Саемски хали 
7.9. Покриени и/или затворени зелени пазари 
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8. Згради за трговија на големо и складишта 

 
8.1. Згради за трговина на големо 
8.2. Хали за трговија на големо 

 
8.3. Складишта за трговија на големо 

8.3.1. Складишта затворени најмалку од 3 страни 
8.3.2. Покриени складишта со помалку од 3 ѕида 

 
ЗГРАДИ ЗА КУЛТУРА 
 

9. Згради за културни дејности и забава 
 
9.1. Згради со сали за голем авдиториум 

9.1.1. Концертни сали 
9.1.2. Филхармонии 
9.1.3. Балетни театри 
9.1.4. Опери 
9.1.5. Кина и кинотеки 
9.1.6. Вариетеи 
9.1.7. Циркуси 

 
9.2. Згради со сали за изложби и изведби 

9.2.1. Изложбени галерии 
9.2.2. Згради во зоолошки градини 
9.2.3.  Згради за комбирнирани мултимедиски настани 
9.2.4. Згради во забавни паркови 
9.2.5. Сали за играње и танцови 

 
9.3. Комплекси за културни дејности и забава 

9.3.1.  Комбинирани културни центри 
9.3.2. Културни домови 
9.3.3. Комплексни забавни паркови 
9.3.4. Синеплекси 
9.3.5.  Зоолошки градини                        

 
10.  Згради за спорт, спортски настани и други масовни настани 

 
10.1. Затворени спортски сали за тренинг без простор за гледачи 

10.1.1. Кошаркарски хали 
10.1.2. Ракометни хали 
10.1.3. Хали за тенис 
10.1.4. Хали за повеќе спортови 
10.1.5. Хали за атлетички дисциплини 
10.1.6. Пливалишта и скокалишта 

 
10.2. Затворени спортски сали со простори за гледачи (трибини)  

10.2.1. Кошаркарски хали 
10.2.2. Ракометни хали 
10.2.3. Хали за тенис 
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10.2.4. Хали за повеќе спортови 
10.2.5. Хали за атлетички дисциплини 
10.2.6. Пливалишта и скокалишта 

 
10.3. Големи полунаткриени и отворени спортски арени со простори за гледачи 

(трибини) 
10.3.1. Стадиони за фудбал 
10.3.2. Арени за фудбал и атлетика 
10.3.3. Тениски арени 
10.3.4. Спортски базени, пливалишта 

 
11.  Згради за чување и излагање на културна и научна граѓа 

 
11.1. Специјализирани музеи 
11.2. Музејски комплекси 
11.3. Уметнички галерии 
11.4. Библиотеки 
11.5. Информативно-документарни центри 
11.6. Згради за чување на архивска граѓа 

 
ЗГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

12.  Згради за образование 
 
12.1. Згради за прешколско образование и грижа 

12.1.1. Јасли 
12.1.2. Градинки 
12.1.3. Специјализирано образование и нега 

 
12.2. Згради за основно образование 

12.2.1. Основни школи 
12.2.2. Специјални школи за хендикепирани деца 

 
12.3. Згради за средно образование 

12.3.1. Гимназии 
12.3.2. Специјализирани средни школи 
12.3.3. Технички, индустриски и други стручни школи 
12.3.4. Непрофесионални школи, за специјална професионална обука и сл. 

 
12.4. Згради за високо образование 

12.4.1. Универзитети 
12.4.2. Универзитетски комплекси 
12.4.3. Универзитетски кампуси со престој на студенти 
12.4.4. Факултети 
12.4.5. Уметнички академии 
12.4.6. Високи и виши школи 

 
12.5. Згради за вечерно, дополнително и континуирано образование 

 
13.  Згради за научни дејности 
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13.1. Научни институции 
13.2. Научно-истражувачки лаборатории 
13.3. Опсерватории 
13.4. Метеоролошки станици 

 
ЗГРАДИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ 
 

14.  Згради за здравствена заштита 
 
14.1. Болници 

14.1.1. Општи болници 
14.1.2. Специјални болници 
14.1.3. Хируршки болници 
14.1.4. Универзитетски болници 
14.1.5. Затворски болници 
14.1.6. Војно-медицински установи 
14.1.7. Психијатриска болници 
14.1.8. Гинеколошка болници 
14.1.9. Геријатриска болница 

 
14.2. Клиники 

14.2.1. Државен клинички центар 
14.2.2. Универзитетски клинички центар 
14.2.3. Градска поликлиника 
14.2.4. Клиничка болница 
14.2.5. Клиники за терминални болести 

 
14.3. Санаториуми 

14.3.1. Санаториуми и други болници за долг престој и нега 
14.3.2. Психијатриски санаториуми 
14.3.3. Болнички установи со комбинирана услуга (престој, исхрана и нега) 

 
14.4. Амбуланти 

14.4.1. Општи амбуланти 
14.4.2. Специјализирани амбуланти 
14.4.3. Амбуланти за брза помош 

 
14.5. Дијагностички центри 

14.5.1. Општи дијагностички центри 
14.5.2. Дијагностички лаборатории 

 
14.6. Згради на домови на здавјето и други здравствени институции 

14.6.1. Домови на здравјето 
14.6.2. Здравствени домови 
14.6.3. Епидемиолошки заводи 
14.6.4. Здравствени станици 
14.6.5. Медицински ординации 
14.6.6. Центри за трансфузија 

 
14.7. Ветеринарски институции 

14.7.1. Ветеринарски болници 
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14.7.2. Ветеринарски станици 
14.7.3. Ветеринарски болници со стационар 
14.7.4. Ветеринарски ординации 

 
ЗГРАДИ ЗА ОБРЕДИ И ПАМЕТНИЦИ 
 

15. Градби за вршење на верски и други обреди 
 

15.1. Цркви, катедрали, џамии, синагоги и други 
15.2. Верски комплекси (манастири и други) 
15.3. Крематориуми  
15.4. Мртовечници 
15.5. Капели и згради за испраќање на умрени 
15.6. Гробни градби што не се згради 
15.7. Гробни споменици 

 
16. Градби од културното наследство и паметници 

 
16.1. Заштитени споменици на културата што не се употребуваат за други намени 
16.2.  Заштитени археолошки градби или остатоци од градби 
16.3. Археолошки комплекси, делови од историски населени места 
16.4. Заштитени предисториски градби и наоѓалишта 
16.5. Споменици и спомен обележја 
16.6. Меморијални комплекси со архитектонски и скулпторални паметници 

 
ИНДУСТИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
 

17.  Згради од прехрамбената индустија 
 

17.1. Фабрички комплекси 
17.1.1. Фабрички згради за производство и преработка 
17.1.2. Индустриски работилници 
17.1.3. Хали за монтажа 
17.1.4. Фабрички складови 
17.1.5. Индустиски топлани, генераторски станици и слично 
17.1.6. Ладилници 

 
18.  Згради од текстилната индустрија 

 
18.1. Фабрички комплекси 

18.1.1. Индустриски работилници 
18.1.2. Хали за производство 
18.1.3. Фабрички складови 
18.1.4. Индустиски топлани, генераторски станици и слично 

 
19.  Згради од дрвната индустрија 

 
19.1. Фабрички комплекси 

19.1.1. Индустриски работилници 
19.1.2. Хали за производство 
19.1.3. Фабрички складови 
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19.1.4. Индустиски топлани, генераторски станици и слично 
 

20.  Згради од тутунската индустрија 
 

20.1. Фабрички комплекси 
20.1.1. Индустриски работилници 
20.1.2. Хали за производство 
20.1.3. Фабрички складови 
20.1.4. Индустиски генераторски станици и слично 

 
21.  Згради од лесната градежна индустрија за градежни елементи и производи 

 
21.1. Фабрички комплекси 

21.1.1. Индустриски работилници 
21.1.2. Хали за производство 
21.1.3. Фабрички складови 
21.1.4. Индустиски генераторски станици и слично 

 
22.  Згради од индустријата за преработка на кожа и обувки 

 
22.1. Фабрички комплекси 

22.1.1. Индустриски работилници 
22.1.2. Хали за производство 
22.1.3. Фабрички складови 
22.1.4. Индустиски топлани, генераторски станици и слично 

 
23.  Згради од индустирја за автомобили и делови за автомобили 

 
23.1. Фабрички комплекси 

23.1.1. Индустриски работилници 
23.1.2. Хали за производство 
23.1.3. Фабрички складови 
23.1.4. Индустиски топлани, генераторски станици и слично 

 
24.  Згради од индустрија за бела техника, електроника и предмети за домаќинство 

 
24.1. Фабрички комплекси 

24.1.1. Индустриски работилници 
24.1.2. Хали за производство 
24.1.3. Фабрички складови 
24.1.4. Индустиски топлани, генераторски станици и слично 

                                                                                                                         
25.  Индустриски згради од други преработувачки индустрии со помалку загадувачки 

процеси  
 

25.1. Фабрички комплекси 
25.1.1. Фабрички згради за производство и преработка 
25.1.2. Индустриски работилници 
25.1.3. Хали за монтажа 
25.1.4. Фабрички складови 
25.1.5. Индустиски топлани, генераторски станици и слично 



ВЕРЗИЈА 1, ДОСТАВЕНА ОД МИНИСТЕРСТВО ПО ЕМАИЛ, НА 15 МАЈ 2019 
 

12 
 

25.1.6. Ладилници 
 

26.  Згради за индустриски сервиси 
 

26.1. Индустриски сервиси 
26.2. Автомобилски сервиси 
26.3. Сервиси за специјализирани производи и услуги 

 
27.  Индустриски резервоари, силоси и складишта 

 
27.1. Резервоари и цистерни за вода 
27.2. Градби за чување и складиштење на нафта и гас 

27.2.1. Складишта на нафта, течен гас и нафтени деривати 
27.2.2. Резервоари за нафта, течен гас и нафтени деривати 
27.2.3. Цистерни за нафта, течен гас и нафтени деривати 

27.3. Резервоари и цистерни за хемиски соединенија 
27.4. Силоси за цемент и други суви агрегати 
27.5. Специјализирани складишта 
27.6. Индустриски ладилници 

 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗГРАДИ 
 

28.  Градби за одгледување на животни 
 

28.1. Штали за ситни грла 
28.1.1. Штали за свињи 
28.1.2. Штали за овци 
28.1.3. Штали за перната живина 

 
28.2. Штали за крупни грла 

28.2.1. Штали за говеда 
28.2.2. Штали за коњи 

 
28.3. Специјални штали (за молзење, за млади животни, за несилки и слично) 

 
28.4. Комплекси за одгледување на домашни животни 

28.4.1. Различни видови на штали 
28.4.2. Складишта за храна 
28.4.3. Кафилерија 
28.4.4. Депонија за отпад (ѓубриште) 
28.4.5. Ветеринарска амбуланта 
28.4.6. Хангар за машини  
28.4.7. Административна зграда (канцеларии) 

 
28.5. Рибници 

28.5.1. Езерски рибници 
28.5.2. Базенски рибници 
28.5.3. Базени за одгледување на рибен подмладок 
28.5.4. Рибници на проточни водотеци 

 
29.  Градби за складиштење на земјоделски производи  
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29.1. Складишта за земјоделски производи 

29.1.1. Подни складови (вкопани, полувкопани и површински) 
29.1.2. Ќелијски складови – силоси за зрнеста храна 
29.1.3. Ќелијски складови – сило-јами 
29.1.4. Ќелијски складови – сило-кули 
29.1.5. Згради за складиштење – амбари 

 
29.2. Складишта за материјали за зејоделско производство (ѓубрива, инсектицитди, 

храна) 
29.3. Земјоделски ладилници 
29.4. Гаражи и хангари за земјоделска механизација 

 
30.  Градби за преработка на земјоделски производи - комплекси 

 
30.1. Градби за производство на млечни производи – млекари 
30.2. Градби за преработка на месо  
30.3. Кланици 
30.4. Вински подруми – винарии 
30.5. Градби за преработка на овошје и градинарски производи 
30.6. Градби за пекарски производи – фурни 

 
ЗГРАДИ ЗА СООБРАЌАЈ 
 

31.  Згради за транспорт, сообраќај и комуникации 
 

31.1. Згради на патниот сообраќај со нивните инсталации и простори 
31.1.1. Автобуски станици 
31.1.2. Шпедиции 
31.1.3. Згради за изнајмување на автомобили 
31.1.4. Такси компании 
31.1.5. Катни гаражи 
31.1.6. Подземни гаражи 
31.1.7. Згради за технички преглед на автомобили 
31.1.8. Згради на гранични премини на патен сообраќај 
31.1.9. Згради на царински терминали 
31.1.10. Бензински пумпи 

 
31.2. Згради на железничкиот сообраќај со нивните инсталации и простори 

31.2.1. Железнички станици 
31.2.2. Товарни станици 
31.2.3. Ранжирни станици 
31.2.4. Спремишта – ремизи за локомотиви и вагони 
31.2.5. Сигнални и скретничарски куќи 
31.2.6. Железничарски сервиси и ремонт центри 

 
31.3. Згради за жичен транспорт со нивните инсталации и простори 

31.3.1. Станични згради на жичари со кабини 
31.3.2. Станични згради на седечки жичари 
31.3.3. Жичарнички депоа 
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31.4. Згради на воздушниот сообраќај со нивните инсталации и простори 
31.4.1. Цивилни аеродроми 
31.4.2. Воени аеродроми 
31.4.3. Карго аеродроми 
31.4.4. Спортски аеродроми 
31.4.5. Земјоделски аеродроми 
31.4.6. Згради за контрола на летењето (контролни кули) 
31.4.7. Хангари за авиони 
31.4.8. Гаражи за аеродромска механизација 

 
31.5. Згради на водениот сообраќај 

31.5.1. Пристанишни терминали 
31.5.2. Хангари за пловила 

 
31.6. Згради на поштенскиот промет 

31.6.1. Пошти 
31.6.2. Диспечерски центри 
31.6.3. Центри за експедиција 

 
31.7. Згради на телекомуникациите 

31.7.1. Телекомуникациски центри 
31.7.2. Телефонски централи 
31.7.3. Згради за радио и телевизиска продукција и емитување 
31.7.4. Згради и кули на големи релејни и антенски станици 
31.7.5. Згради за сателитски телекомуникации 

 
II. ГРАДБИ ОД НИСКОГРАДБАТА: ИНФРАСТРУКТУРИ / ИНЖЕНЕРИСКИ  

ГРАДБИ КОИ НЕ СЕ ЗГРАДИ 
 
ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ 
 

1. Сообраќајни инфраструктури 
 

1.1. Јавни патишта со пратечките градби и инсталации 
1.1.1. Автопати од меѓународни патни коридори 
1.1.2. Државни автопати 
1.1.3. Експресни патишта 
1.1.4. Регионални патишта 
1.1.5. Локални патишта 
1.1.6. Примарни улични мрежи во населени места 
1.1.7. Секундарни улични мрежи во населени места 
1.1.8. Раскрсници во различни нивои, подвозници, надвозници, кружни текови и 

други градби што и припаѓаат на патната инфраструктура 
1.1.9. Јавни паркиралишта 
1.1.10. Велосипедски патеки 
1.1.11. Пешачки простори, улици и патеки 
1.1.12. Индустриски улици 
1.1.13. Земјоделски и шумски земјани патишта 
1.1.14. Инсталации за расвета, сигнализација и опрема на патниот  сообраќај 

 
1.2. Железнички пруги 
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1.2.1. Железнички пруги од меѓународни сообраќајни коридори 
1.2.2. Главни меѓуградски железнички пруги 
1.2.3. Споредни колосеци 
1.2.4. Пруги во железничките станици 
1.2.5. Пруги во ранжирните станици 
1.2.6. Пруги во товарните станици 
1.2.7. Железнички преоди и раскрсници 
1.2.8. Градски железници 
1.2.9. Градски подземни железници 
1.2.10. Трамвајски пруги 
1.2.11. Индустриски пруги 
1.2.12. Туристички пруги - теснолинејки 
1.2.13. Инсталации за расвета, сигнализација и опрема на шинскиот сообраќај 

 
1.3. Аеродромски писти 

1.3.1. Аеродромски писти за меѓународни аеродроми 
1.3.2. Аеродромски писти за локални аеродроми 
1.3.3. Аеродромски писти за карго аеродроми 
1.3.4. Аеродромски писти за воени аеродроми 
1.3.5. Аеродромски писти за земјоделски аеродроми 
1.3.6. Аеродромски писти за спортски аеродроми 
1.3.7. Писти за хелиодроми 
1.3.8. Инсталации за расвета, сигнализација и опрема на воздушниот сообраќај 

 
1.4. Мостови, вијадукти, тунели и подземни пролази 

1.4.1. Патни и железнички мостови и вијадукти на меѓународни сообраќајни 
коридори 

1.4.2. Патни и железнички мостови и вијадукти на меѓуградски сообраќајни патишта 
и пруги 

1.4.3. Градски мостови за патен и железнички сообраќај 
1.4.4. Покретни мостови 
1.4.5. Селски и шумски мостови 
1.4.6. Пешачки мостови (речни) 
1.4.7. Мостовски градски пешачки премини 
1.4.8. Мали пешачки мостови (за парковски канали) 

 
1.5. Тунели и подземни пролази 

1.5.1. Патни и железнички тунели и подземни пролази 
на меѓународни сообраќајни коридори 

1.5.2. Патни и железнички тунели и подземни пролази на меѓуградски сообраќајни 
патишта и пруги 

1.5.3. Градски тунели и подземни пролази за патен и железнички сообраќај 
1.5.4. Градски подземни пешачки галерии и пролази 

 
2. Хидротехнички инфраструктури 

 
2.1. Езерски речни пристаништа 

2.1.1. Пристаништа 
2.1.2. Марини 
2.1.3. Докови 
2.1.4. Гатови 
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2.1.5. Молови 
 

2.2. Пловни канали 
2.2.1. Регулации - изградени брегови 
2.2.2. Устави 
2.2.3. Тунели за каналите 
2.2.4. Сервисни патеки 

 
2.3. Речни градби 

2.3.1. Регулации - изградени брегови 
2.3.2. Устави 
2.3.3. Сервисни патеки 
2.3.4. Скали, рампи и други градби во регулацијата 
 

2.4. Бетонски брани, регулации и заштитни ѕидови 
2.4.1. Бетонски брани за вештачки и акумулациони езера 
2.4.2. Бетонски брани и заштитни ѕидови за регулација на водотеци 

 
2.5. Земјани брани и насипи 

2.5.1. Брани за акумулациони езера 
2.5.2. Брани за регулација на водотек 
2.5.3. Заштитни брани (од поплави) 
2.5.4. Насипи за регулација на водотек 
2.5.5. Заштитни насипи 
 

2.6.  Регулација на реки и порои 
2.6.1. Заштита од ерозија на сливот 
2.6.2. Заштитни насипи 
2.6.3. Ретенциони езера 
2.6.4. Градби за заштита од големи води 

 
ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ 
 
3. Инфраструктури на водоснабдувањето 

 
3.1.  Градби за зафаќање на водата 

3.1.1. Каптажи  
3.1.2. Бунари  
3.1.3. Водозафат на река  
3.1.4. Таложници за песок 
3.1.5. Водозафат од канал  
3.1.6. Водозафат од акумулација  
3.1.7. Водозафат за атмосферски води  
  

3.2. Градби за пумпање и пречистување на водата 
3.2.1. Пумпни станици 
3.2.2. Хидрофори 
3.2.3. Градби за пречистување на вода за пиење 
3.2.4. Градби за дезинфекција на вода за пиење 

 
3.3. Градби на водоснабдителните инфраструктури 
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3.3.1. Собирни комори   
3.3.2. Прекидни комори 
3.3.3. Разделни шахти 
3.3.4. Шахти за воздушни вентили 
3.3.5. Шахти за испусни вентили 
3.3.6. Шахти за секторски затворачи 
3.3.7. Водомерни шахти 
3.3.8. Шахти за регулациона опрема 
3.3.9. Анкерни блокови 

3.3.10. Премини под река или дол 
3.3.11. Премини под патни и железнички линии 

 
3.4.  Резервоари 

3.4.1. Вкопани резервоари  
3.4.2. Кула резервоари  

 
3.5.  Доводи на вода и водоводни мрежи  

3.5.1. Доводни канали 
3.5.2. Доводни гравитациони и пумпни цевководи 
3.5.3. Водоводни мрежи 

 
3.6.  Цевководи за транспорт на вода за специјални намени: за термоелектрани, нуклеарни 

централи, рафинерии, индустриски зони, тешка индустрија, клинички центри, аеродроми, 
касарни 

 
 

4. Пароводи и топловоди 
 

4.1. Топловоди 
4.1.1. Канали и цевководи за транспорт на топла вода 
4.1.2. Пумпни станици за топловоди 
4.1.3. Топловодни шахти 

 
4.2. Пароводи 

4.2.1. Канали и цевководи за транспорт на водена пареа 
4.2.2. Пумпни станици за пароводи 
4.2.3. Пароводни шахти 

 
5. Канализациски инфраструктури 

 
5.1.   Комунална канализациска мрежа – фекална и атмосферска 

5.1.1. Примарна канализациска мрежа 
5.1.2. Секундарна канализациска мрежа 
5.1.3. Канализациски колектори 
 

5.2.  Градби за пумпање и пречистување на водата  
5.2.1. Пумпни станици 
5.2.2. Градби за пречистување на отпадни води 
 

5.3.  Градби на канализациски инфраструктури  
5.3.1. Ревизиони шахти 
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5.3.2. Каскадни ревизиони шахти 
5.3.3. Сифони 
5.3.4. Натеги 
5.3.5. Премини под патни и железнички линии 

 
5.4.  Посебни градби на канализациски инфраструктури за атмосферски води  

5.4.1. Преливници 
5.4.2. Ретензиони базени 
5.4.3. Сепаратори за масла 
5.4.4. Таложници 

5.5.  Септички јами 
 

6. Инфраструктури на одводнување 
 
6.1.  Мрежа за одводнување за земјоделска површина  

6.1.1. Ободни канали 
6.1.2. Дренажни канали 
6.1.3. Собирни канали 
6.1.4. Одводнителни канали 
6.1.5. Главни одводни канали 

 
6.2.  Градби за пумпање на водата за земјоделска површина  

6.2.1. Пумпни станици 
 

6.3. Градби на инфраструктури за одводнување  за земјоделска површина  
6.3.1. Градби за заштита од големи води 
6.3.2. Сифони 
6.3.3. Натеги 
6.3.4. Премини под патни и железнички линии 

 
7. Инфраструктури на наводнување 

 
7.3.  Градби за зафаќање на водата за земјоделска површина  

7.3.1. Каптажи  
7.3.2. Бунари  
7.3.3. Водозафат на река  
7.3.4. Таложници за песок 
7.3.5. Водозафат од канал  
7.3.6. Водозафат од акумулација  

 
7.4. Градби за пумпање и филтрирање на водата за земјоделска површина  

7.4.1. Пумпни станици 
7.4.2. Хидрофори 
7.4.3. Градби за филтрирање на водата за наводнување 

 
7.5. Градби на инфраструктури на наводнување за земјоделска површина  

7.5.1. Собирни комори   
7.5.2. Прекидни комори 
7.5.3. Разделни шахти 
7.5.4. Шахти за воздушни вентили 
7.5.5. Шахти за испусни вентили 
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7.5.6. Шахти за секторски затворачи 
7.5.7. Водомерни шахти 
7.5.8. Шахти за регулациона опрема 
7.5.9. Анкерни блокови 

7.5.10. Премини под река или дол 
7.5.11. Премини под патни и железнички линии 

 
7.6.  Доводи на вода и мрежи за наводнување за земјоделска површина  

7.6.1. Доводни канали 
7.6.2. Доводни гравитациони и пумпни цевководи 
7.6.3. Мрежи за наводнување 

 
7.7.  Изливни базени 

 
 

8. Цевни водови и продуктоводи 
 
8.3. Нафтоводи 

8.3.1. Меѓународни надземни, подземни или подводни нафтоводи 
8.3.2. Црпни станици за меѓународни нафтоводи 
8.3.3. Меѓуградски (меѓумесни) нафтоводи 
8.3.4. Црпни станици за меѓуградски нафтоводи 
8.3.5. Надземни и подземни складишта за нафта и нафтни производи 

 
8.4. Гасоводи 

8.4.1. Меѓународни ( интерконективни ) гасоводи и припадни градби,  опрема и 
постројки 
8.4.2. Меѓуградски и разводни високопритисни гасоводи и припадни градби, 
опрема и постројки 
8.4.3. Градски и локални високопритисни гасоводи и припадни градби, опрема и 
постројки 
8.4.4. Дистрибутивни нископритисни гасоводни мрежи и припадни градби,  
опрема и постројки 
 8.4.5.   Припадни градби, опрема и постројки: мерни станици, мерно-регулациони 
станици, приемни и отпремни чистачки станици, филтерски станици, блок станици, 
шахти, разделни јазли, катодни станици и др. 

8.5. Хемиски и други продуктоводи 
8.5.1. Меѓумесни надземни и подземни продуктоводи 
8.5.2. Постројки за продуктоводи 

 
9. Водови за пренос на електрична енергија 

 
9.3. Меѓународни високонапонски надземни електрични водови 

9.3.1. Водови на високонапонските далноводи 
9.3.2. Столбови на далноводот – пилони 
9.3.3. Високонапонски трансформаторски станици 

 
9.4. Меѓуградски високо и среднонапонски надземни и подземни електрични водови 

9.4.1. Високо и средно напонски електрични водови 
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9.4.2. Столбови на далноводот 
9.4.3. Трансформаторски станици и подстаници 

 
9.5. Локални водови за дистрибуција на електрична енергија 

9.5.1. Локални средно и нисконапонски електрични водови 
9.5.2. Помошни инсталации – столбови, бандери, шахти 
9.5.3. Локални трансформаторски станици и подстаници 

 
10. Телекомуникациски водови 

 
10.3. Меѓународни и меѓуградски телекомуникациски водови 

10.3.1. Надземни или подземни телекомуникациски водови и мрежи 
10.3.2. Релејни системи 
10.3.3. Телекомуникациски столбови, кули и антени 

 
10.4. Локални телекомуникациски водови 

10.4.1. Надземни и подземни водови и мрежи 
10.4.2. Помошни инсталации – столбови, бандери, шахти, антени 

 
      СЛОЖЕНИ ЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИСКИ ГРАДБИ ОД ТЕШКА ИНДУСТИЈА 
 
11. Градби за производство на електрична енергија 

 
11.3. Хидроелектрани 

11.3.1. Големи хидроелектрани   
11.3.2. Средни хидроелктрани  
11.3.3. Мали хидроелектрани  

 
11.4. Термоелектрани 

11.4.1. Термоелктрични централи на јаглен 
11.4.2. Термоелктрични централи на мазут 
11.4.3. Термоелктрични централи на природен гас 
11.4.4. Термоелктрични централи на биогориво 
11.4.5. Термоелктрични централи на отпадни материјали 
11.4.6. Мали генератори на внатрешно согорување  
11.4.7. Силоси за кондензација 

 
11.5. Јаловишта 

11.5.1. Јаловишта и пепелишта 
11.5.2. Брани со акумулации на јаловина или пепел 

 
11.6. Нуклеарни електрани 

 
11.7. Ветерни електрани 

11.7.1. Големи плантажи со над 10 ветерници 
11.7.2. Мали плантажи до 10 ветерници 
11.7.3. Поединечни ветерници  

 
11.8. Сончеви електрани 

11.8.1. Фотоволтаични електрани 
11.8.2. Концентациони сончеви електрани 
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12. Топлани 

 
12.3.  Термоелектрични топлани 
12.4.  Термогасни топлани 
12.5.  Топлани на мазут 
12.6.  Топлани на биогорива 

 
13.  Градби за рударство и вадење на нафта и гас 

 
13.3. Објекти и постројки за рударство 

13.3.1. Градби и постројки за површински копови 
13.3.2. Градби и постројки за подземни копови 
13.3.3. Окна и подземни градби 
13.3.4. Транспортни ленти 
13.3.5. Товарни станици 

13.4. Вентилациски кули 
13.5. Објекти и постројки за вадење на нафта и гас 
13.6. Каменоломи 

 
14.  Градби од тешка градежна индустрија за производство на гипс, цемент, цигли и други 

неметали 
 

14.3. Градби за производство на цигли, ќерамиди и друга теракота 
14.4. Градби за производство на порцулани и друга керамика 
14.5. Градби за производство на гипс и гипсени производи 
14.6. Цементари 
14.7. Градби за производство и преработка на неметали  
14.8. Градби за преработка на дрво, целулоза и хартија       
 

 
15.  Градби и постројки за базна и преработувачка хемиска индустрија 

 
15.3.  Градби и постројки на хемиската индустрија 
15.4.  Градби и постројки на петрохемиската индустрија 

15.4.1. Градби за прерабока на нафта  
15.4.2. Градби за преработка на гас  

15.5.  Рафинерии 
15.6.  Коксари и плинари 
15.7.  Градби за производство на кожа, каучук и гума 
15.8.  Градби за производство на биогориво и биотечности 
15.9.  Градби за производство на радиоизотопи и радиоактивни супстанци 
15.10.  Градби за производство на експлозивни производи и муниција 

  
16.  Градби и постројки во тешка металопреработувачка индустрија 

 
16.3. Црна металургија 

16.3.1. Железарски комплекси 
16.3.2. Валавници 
16.3.3. Ливници 
16.3.4. Топилници со високи печки 
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16.4.  Обоена металургија 

16.4.1. Металопреработувачки комплекси 
16.4.2. Градби за производство на лимови и кабли 
16.4.3. Ливници 
16.4.4. Топилници со високи печки 

 
ОСТАНАТИ НЕКЛАСИФИКУВАНИ ГРАДБИ И ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
17.  Теренски градби за спорт и рекреација 

 
17.3.  Спортски терени на отворено 
17.4.  Забавни паркови 
17.5.  Скијашки патеки и лифтови 
17.6.  Патеки за авто и мото кросеви 
17.7.  Игралишта за голф 
17.8.  Хиподроми 
17.9.  Јавачки патеки 
17.10.  Трим патеки 
17.11.  Објекти за водени и пливачки спортови 
17.12.  Опрема за плажи 

 
18.  Градби од живо зеленило 

 
18.3. Јавни паркови 
18.4. Зелени скверови 
18.5. Дрвореди и друго урбано зеленило 
18.6. Парк-шуми 
18.7. Арборатуми 
18.8. Ботанички вавчи 

 
19.  Специјални градби за потреби на армијата 

 
19.3. Војни утврдувања 
19.4. Стражарски пунктови 
19.5. Воени стрелишта 
19.6. Воени полигони 

 
20.  Отпади и депонии 

 
20.3. Регионални депонии за одлагање на неопасен отпад 
20.4. Локални депонии за одлагање на неопасен отпад 
20.5. Специјализирани депонии за одлагање на опасен отпад 
20.6. Постројки за термички, физичко-хемиски и хемиски третман на неопасен отпад 
20.7.  Постројки за термички, физичко-хемиски и хемиски третман на опасен отпад 
20.8. Отпади за сортирање и рециклирање 
20.9. Складиштење на радиоактивни супстанци и отпадни материи                                                                      

 
21.  Геотехнички конструкции и работи 

 
21.3. Темелење 
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21.3.1. Плитко темелење  
21.3.2. Длабоко темелење  
21.3.3. Машински темели  

 
21.4. Заштита на градежни јами и длабоки ископи 
 

21.5. Насипи и загати  
21.5.1. Земјени насипи  
21.5.2. Насипи од армирана земја 

 
21.6. Стабилизација на косини  
21.7. Санација на свлечишта 
 

21.8. Потпорни конструкции  
21.8.1. Потпорни тела со габиони  
21.8.2. Потпорни ѕидови  
21.8.3. Потпорни анкерни конструкции  

21.9. Подобрување на подлога  
21.10. Инјекциони работи  
21.11. Геотермални конструкции  
21.12. Темелење на градби во водена средина (платформи, ветерници, вештачки острва, 

мостови) 
 

22. Помошни  и времени градби  
 
22.1. Елемени на внатрешниот колски и пешачки сообраќај 
                22.1.1. Пешачки патеки 
                22.1.2. Паркинзи и паркинг места 
                22.1.3. Автомобилски патеки и пристапни површини 
                22.1.4. Автомобилски рампи 
                22.1.4. Гаражи 
 
22.2. Помошни градби и градби за нивно надкривање 
                22.2.1. Тераси и платформи 
                22.2.2. Тремови, перголи и надстреи 
                22.2.3. Базени и украсни езерца 
                 22.2.4. Дворни куќарки 
                 22.2.5. Куќички за животни 
                 22.2.6. Спремишта за алати и дворни машини 
                 22.2.7. Објекти за чуварски служби и обезбедување 
 
 22.3. Градби за оградување, подѕидување и партерни градби 
                 22.3.1. Оградни ѕидови 
                 22.3.2. Огради 
                 22.3.2. Оградни парапети со огради 
                 22.3.4. Надоѕидоци и подѕидоци 
                 22.3.5. Спортски терени и терени и платформи за игра 
 
22.4. Инфраструктурни водови и градби од внатрешен тип 
                  22.4.1. Инфраструктурни водови од приклучокот до градбата 
                  22.4.2. Шахти, ормари, шалтер табли  
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                  22.4.3. Спремишта за комунален отпад 
 
22.5. Времени градби и партерни зафати  
                   22.5.1. Времени градби, конструкции и опрема за саеми и други    
                               промотивни и продажбени манифестации 
                   22.5.2. Градби и опрема за производство на билки                    
                   22.5.3. Стакленици, времени објекти за продажба на цвеќе 

                         22.5.4. Тенди, стреи и опрема за зелени пазари 
 
        22.6. Времени градби на градежно земјиште за општа употреба и урбана опрема 
                          22.6.1. Киосци и трафики 
                          22.6.2. Улични тенди, тезги и шатори за комерцијални  
                                      Манифестации 
                          22.6.3. Натстреи за станици за јавен превоз 
                          22.6.4. Градби за сместување на комунален отпад 
                          22.6.5. Рекламни паноа, банери и други објекти за огласување и  

                            Упатување 
               22.6.6. Урбана опрема: столбни светилки, столбчиња и сл. 
 

6. Завршни одредби 
 

Член 8 
 

Овој правилник стапува на сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 


